




Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1987. - Dl.7 559 De pomp zou worden gesteld op deberm van den straatweg door het dorp DeMeern, aan de waterzijde, op den grondtoebehoorende aan de Erven Versluis,welke volgens daarvan opgemaakte over-eenkomst bereid zijn het daarvoor benoo-digde terrein aan de gemeente in eigen-dom aftestaan. Koetsier groef blijkbaareen put in de berm langs de Leidserijn enhij zal daarbij wel snel in het grondwa-ter terecht gekomen zijn. Het werk was geen succes, want 4 jaarlater deden B en W het voorstel om depomp te De Meern die aldaar nimmerwordt gebruikt, omdat het water onbruik-baar is op de inmiddels geslagen Nor-tonbuis te Vleuten te plaatsen, de put teDe Meern te dempen en in overleg metde Geneeskundige Inspecteur maatrege-len te beramen om het dorp De Meern ookvan goed drinkwater te voorzien. In 1887 zond men watermonsters invoor onderzoek en het antwoord van deInspecteur van het GeneeskundigStaatstoezicht was van dien aard, datopnieuw de drinkwatervoorziening te De Meern onder de loupe werd geno-men. Hij schreef dat geen dier water-soorten als deugdelijk kan worden be-schouwd; alle toch, behalve die van C.Werken, bevatten eene vrij belangrijkehoeveelheid

ammoniak, terwijl alle, ookdie van C. Werken, bevatten eene grootehoeveelheid salpaterzure verbindingen,veel keukenzout, zeer veel kalkzouten,zeer veel zwavelzure verbindingen en eenevrij belangrijke hoeveelheid phosphorzu-re zouten, zoodat ik zelfs het drinken vanalle watersoorten als schadelijk voor degezondheid moet ontraden. De grootehoeveelheid phosphorzuur in het wateraangetroffen, doet mij zelfs veronderstel-len dat het bezwangerd is met bestand-deelen van een begraafplaats, althans vanin ontbinding verkeerende dierlijke pro-dukten. Het nemen van water uit een dierputten tot algemeen gebruik, moet ik duszeer ontraden, terwijl het mij raadzaamvoorkomt dat eene flinke, voldoend diepenortonpomp wordt geslagen. De enige wijze om te De Meern goeddrinkwater te bekomen bestond dus in gemaakt en geplaatst. De kosten zullenongeveer f 100,- bedragen. Op 27 februari 1948 besloot de ge-meenteraad de pomp in het dorp voorde Broederschapshuisjes te verwijderenen tevens de boven meermalen aange-haalde overeenkomst met de Broeder-schap op te zeggen. De pomp te De Meern Burgemeester en Wethouders beslo-ten op 13 augustus 1881 het voorstel tedoen op de begroting f 150,- uit te trek-ken voor het oprichten van een dorps-pomp in De Meern. Begin

1882 was ereen kostenopgave binnen: J. den Bal-zert rekende f 150,-, H. Koetsier, Mrmetselaar te De Meern, wilde het voorf 118,- doen. De ijzergieterij De Prinsvan Oranje te 's-Gravenhage kon eengegoten ijzeren pomp leveren voorf 18,-. Men besloot het werk door Koet-sier te laten verrichten en de pomp inden Haag te kopen. De Meernse dorpspomp voor de in 1912 - 1913 nieuwgebouwde Nederlands Hervormde kerk.Het gemeentelijk aanplakbord, dat er vroeger naast stond, was al verdwenen. Foto uit 1920.












